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Vai rolar o melhor carnaval
do interior da Bahia!
A cidade já vive o clima do
Carnaval. A estrutura do circuito Aguinaldo Pereira e do
Centro Histórico já está recebendo os últimos ajustes
para garantir uma festa jamais vista em Barreiras. Vai
ter opção para todas as tribos. Dos saudosistas até os
amantes da música eletrônica, passando é claro, pelos
trios elétricos e pelas bandas de marchinhas.
Páginas 02 e 03
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Muitas atrações farã
A partir de amanhã, sexta-feira, 20, a população da região
Oeste irá vivenciar a maior festa do interior da
Bahia, o Carnaval de
Barreiras 2009! A
cada dia, grandes atrações locais e nacionais
se apresentação no circuito
Aguinaldo Pereira.
“Vamos realizar uma das melhores
festas. Acreditamos que turistas virão de
várias partes do país para brincar conosco o Carnaval”, comentou a prefeita Jusmari Oliveira.
Além da festa no circuito Aguinaldo

Pereira, a prefeitura promove o
resgate do Carnaval no Centro Histórico da cidade, com
apresentações culturais
e matinês, incluindo a
Praça 24 Horas (Coronel Antônio Balbino). E
tem muito mais, inclusive
para todas as idades.
“O resgate do Carnaval será
fundamental para recolocar Barreiras
como a cidade pólo da região. Vamos
revitalizar o Centro Histórico, e, além
disso, também já fizemos melhorias no
Balneário dos Três Bocas”, disse a prefeita.

Esforço concentrado na limpeza
A limpeza do circuito da folia será garantida por meio da colaboração de 100
pessoas treinadas e capacitadas para
este fim. Diariamente, a partir das 5h da
manhã a equipe dará início aos trabalhos
de varrição e coleta de lixo tanto no circuito Agnaldo Pereira quanto no do Car-

naval Cultural, em pleno Centro Histórico da cidade.
Três caminhões limpa-fossa farão a
sucção diária dos sanitários químicos instalados em todos os pontos da festa. Ao
todo, serão 300 sanitários químicos, três
vezes mais que o ano anterior.

Fiscalização gaantirá higiene da festa
A Vigilância Sanitária de Barreiras estará de plantão durante o Carnaval com
o trabalho de fiscalizações em trios, carros de apoio, barracas, bares, camarotes
e parque infantil. As inspeções começaram quarta, 18, nos carros de apoio e no
trio elétrico de Barreiras. Seis equipes

compostas com um engenheiro de alimentos e quatro fiscais estarão de prontidão das 8h às 12h, 14h às 18h e a partir
das 20h. Um total de 21 profissionais atuará nos dias da festa fiscalizando equipamentos de segurança, condições de
higiene e armazenamento de produtos.

Desfile dos blocos
Blocos Alternativos:
Bloco Cortesia
5ª feira (19/02) – Banda Sambapontocom e participação do sambista
Gordo do Banjo
Negrinhas
Domingo (22/02) – Vandilson Lima
2ª feira (23/02) – Ronaldo e Rangel
3 ªfeira(24/02) – repetirá uma das
atrações anteriores
Raparigas
2ª feira (23/02) – Júlio Nascimento
Primeira Dose
6ª feira (20/02) – É – Xeke
Sábado (21/02) – Bambu Beach
Curto Cicuito
6ª feira (20/02) – Banda Parangolé
Sábado (21/02) – Filhos da Mãe
Blocos
Kimarrei
Domingo (22/02) – Caramba na Cara
2ª feira (23/02) – Elaine Fernandes
3ª feira (24/02) – Motumbá
Pilek
Domingo (22/02) – Filhos da Mãe
2ª feira (23/02) – Capitão Axé
3ª feira (24/02) – Levada Louca
Allanbick
6ª feira (20/02) – Black Stile
Sábado (21/02) – Os Bambas
Domingo (22/02) – Batukerê

EXPEDIENTE

Beijou Pegou
Domingo – Arerê
2ª feira – Abanaê
3ª feira – Jr. Brother
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Confira as atrações
que farão a festa do
Carnaval
Atrações da prefeitura
6ª feira (20/02)
Babado Novo
Sábado (21/02)
Batida Baiana

Plantão nos Postos de Saúde

Domingo (22/02)
Araketu

Durante o carnaval, estarão de plantão o Posto de Saúde 24 Horas e a
Maternidade Municipal, além das unidades móveis de atendimento espalhadas em todo o circuito. Qualquer caso registrado, que não possa
ser resolvido no 24 Horas, será encaminhado ao Hospital do Oeste.

2ª feira (23/02)
Gilmelândia
3ª feira (24/02)
Negra Cor
4ª feira (25/02)
Cris Duran
(atração evangélica)
Balneário Três Bocas
Diariamente das 14h às 16h:
DJ
Das 16h às 19h:
Sábado (21/02)
Banda KiDueto

Com águas límpidas e correntes o rio de Ondas é um convite a um mergulho revigorante

Todos contra a dengue
Desde o início do mês, a prefeitura começou uma campanha de conscientização
ao combate da dengue, justamente para evitar uma infestação da doença durante o
período do Carnaval. Trinta novos agentes de endemias foram contratados para
auxiliar no trabalho preventivo junto à população. A Secretaria de Saúde também
está viabilizando junto à Dires o carro fumacê para passar nas ruas da cidade.

Domingo (22/02)
Remanescentes
2ª feira (23/02)
Toinho e Cia
3ª feira (24/02)
Companheiros do Samba
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GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA GAB. Nº 143, de 08 de Fevereiro de 2009.

Nomeia o Assistente Técnico I

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de
Barreiras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da
mesma Lei c/c o Art. 47 da Lei Municipal 0572/2002, alterada
em seu anexo I, pela Lei 585/2003 e conforme a Lei 675/2005,
resolve:
Art. 1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão
NH5, de Assistente Técnico I, o servidor Jorge Soares Zimmermann, lotado na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte
e Lazer.
Art. 2º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma
prevista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de
Barreiras/BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da
Prefeitura e na Câmara Municipal.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e destitui eventual nomeação anterior.

PORTARIA GAB. Nº 144, de 08 de Fevereiro de 2009.

Nomeia o Sub Coordenador de Dívida
Ativa

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de
Barreiras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da
mesma Lei c/c o Art. 47 da Lei Municipal 0572/2002, alterada
em seu anexo I, pela Lei 585/2003 e conforme a Lei 675/2005,
resolve:
Art. 1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão
NH5, de Sub Coordenador de Dívida Ativa, o servidor Leonardo Belo Rodrigues, lotado na Secretaria de Administração e Finanças.
Art. 2º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma
prevista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de
Barreiras/BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da
Prefeitura e na Câmara Municipal.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e destitui eventual nomeação anterior.

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal

Jusmari Oliveira
Prefeita de Municipal

TERMO DE POSSE

TERMO DE POSSE

Aos oito dias do mês de Fevereiro de 2009, frente a Excelentíssima Senhora a Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oliveira, toma posse no Cargo Assistente Técnico I,
símbolo NH5, o Sr. Jorge Soares Zimmermann, CPF
334859500-25, RG 3020900225 SSP/BA, filho de Arnoldo Zimmermann e Rea Silva Zimmermann, oportunidade em que foi
cientificado das suas atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores da administração pública, bem como obedecendo as normas existentes e as que vierem a ser criadas pelos poderes
competentes, sendo declarado EMPOSSADO pela Exma. Sr.ª
Prefeita Municipal. O empossado apresenta, em anexo, a sua
Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acumulação de Cargos. E para constar, foi
lavrado o presente termo que vai assinado pela Prefeita Municipal, Jusmari Oliveira, pelo empossado e por duas testemunhas.

Aos oito dias do mês de Fevereiro de 2009, frente a Excelentíssima Senhora a Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oliveira, toma posse no Cargo em Comissão de Sub Coordenador de Dívida Ativa, símbolo NH5, o Sr. Leonardo
Belo Rodrigues, CPF 041690905-19, RG 12669833-33 SSP/
BA, filho de Vanderlino Candido Rodrigues e Lindalva Belo
Rodrigues, oportunidade em que foi cientificado das suas atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao
referido cargo, assumindo o compromisso de bem exercê-lo,
atendendo aos princípios norteadores da administração pública,
bem como obedecendo as normas existentes e as que vierem
a ser criadas pelos poderes competentes, sendo declarado EMPOSSADO pela Exma. Sra. Prefeita Municipal. O empossado apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acumulação
de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo que vai
assinado pela Prefeita Municipal, Jusmari Oliveira, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 08 de Fevereiro de 2009.

Barreiras/BA, 08 de Fevereiro de 2009.

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal

Jorge Soares Zimmermann
Empossado

Leonardo Belo Rodrigues
Empossado
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PORTARIA GAB. Nº 145, de 08 de Fevereiro de 2009.

Nomeia o Oficial de Gabinete

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de
Barreiras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da
mesma Lei c/c o Art. 47 da Lei Municipal 0572/2002, alterada
em seu anexo I, pela Lei 585/2003 e conforme a Lei 675/2005,
resolve:
Art. 1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão
NH7, de Oficial de Gabinete, a servidora Maria Joélia de
Bezerra da Cruz, lotada na Secretaria de Administração e Finanças.
Art. 2º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma
prevista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de
Barreiras/BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da
Prefeitura e na Câmara Municipal.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e destitui eventual nomeação anterior.

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal
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PORTARIA GAB. Nº 146, de 08 de Fevereiro de 2009.

Nomeia o Chefe de Setor de Controle de Materiais e
Patrimônio

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de
Barreiras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da
mesma Lei c/c o Art. 47 da Lei Municipal 0572/2002, alterada
em seu anexo I, pela Lei 585/2003 e conforme a Lei 675/2005,
resolve:
Art. 1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão
NH6, de Chefe de Setor de Controle de Materiais e
Patrimônio, a servidora Joseane dos Santos da Cruz, lotada
na Secretaria de Administração e Finanças.
Art. 2º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma
prevista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de
Barreiras/BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da
Prefeitura e na Câmara Municipal.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data e destitui
eventual nomeação anterior.

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal
TERMO DE POSSE

TERMO DE POSSE
Aos oito dias do mês de Fevereiro de 2009, frente a Excelentíssima Senhora a Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oliveira, toma posse no Cargo em Comissão de Oficial
de Gabinete símbolo NH7, a Sra. Maria Joélia de Bezerra
da Cruz, CPF 048047884-84, RG 96029393269 SSP/BA, filha
de Efizio Aires Bezerra e Maria Elma da Cruz Bezerra, oportunidade em que foi cientificado das suas atribuições, direitos e
deveres e das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores da administração pública, bem como obedecendo as normas existentes e as que vierem a ser criadas pelos
poderes competentes, sendo declarada EMPOSSADA pela
Exma. Sr.ª Prefeita Municipal. A empossada apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de
Impedimentos Legais ou Acumulação de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo que vai assinado pela Prefeita
Municipal, Jusmari Oliveira, pela empossada e por duas testemunhas.

Aos oito dias do mês de Fevereiro de 2009, frente a
Excelentíssima Senhora a Prefeita Municipal de Barreiras/BA,
Jusmari Oliveira, toma posse no Cargo em Comissão de Chefe
de Setor de Controle de Materiais e Patrimônio símbolo
NH6, a Sr.ª Joseane dos Santos da Cruz, CPF 03295959544, RG 1425383882 SSP/BA, filha de José Dias da Cruz e Maria
das Graças dos Santos da Cruz, oportunidade em que foi
cientificado das suas atribuições, direitos e deveres e das
responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o
compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios
norteadores da administração pública, bem como, obedecendo
as normas existentes e as que vierem a ser criadas pelos poderes
competentes, sendo declarada EMPOSSADA pela Exma. Sra.
Prefeita Municipal. A empossada apresenta, em anexo, a sua
Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de
Impedimentos Legais ou Acumulação de Cargos. E para constar,
foi lavrado o presente termo que vai assinado pela Prefeita
Municipal, Jusmari Oliveira, pela empossada e por duas
testemunhas.

Barreiras/BA, 08 de Fevereiro de 2009.

Barreiras/BA, 08 de Fevereiro de 2009.

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal

Maria Joélia de Bezerra da Cruz
Empossada

Joseane dos Santos da Cruz
Empossada
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DECRETO Nº 006, de 09 de Fevereiro de 2009.

Dispõe sobre a cobrança da Taxa de Licença para Funcionamento de Comércio
ou Atividade Eventual ou Ambulante, durante os festejos do Carnaval de Barreiras
/ 2009; e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE BARREIRAS/BA, no
uso das atribuições que lhe conferem a Lei Municipal nº. 706/
2005, em seus artigos 156, 157, 158 e 159 em seus incisos;
considerando a realização dos festejos de momo, e a necessidade de regulamentar a cobrança da Taxa de Licença para
Funcionamento de Comércio ou Atividade Eventual ou Ambulante, DECRETA:
Art. 1º - Competirá a Comissão Especial Organizadora do
Carnaval de Barreiras / 2009, autorizar a Coordenadoria de
Administração Tributária do Município a confecção do Alvará de Autorização e de Instalação das atividades seguintes, no
âmbito de sua competência:
I - Instalação e exploração em caráter eventual, de barracas na modalidade de Bares e Similares, para ocupação de
áreas em Vias, Logradouros Públicos e em áreas privadas
durante os festejos de carnaval;
II - Instalação e exploração em caráter eventual, de barracas na modalidade de Lanches e Drinks, para ocupação de
áreas em Vias, Logradouros Públicos e em áreas privadas
durante os festejos de carnaval;
III - Instalação e exploração em caráter eventual, de barracas na modalidade de Artesanato, para ocupação de áreas
em Vias, Logradouros Públicos e em áreas privadas durante
os festejos de carnaval;
Art. 2º - Competirá privativamente a Coordenadoria de
Administração Tributária, no âmbito de sua competência, emitir
após autorização expressa da Comissão Especial Organizadora do Carnaval de Barreiras / 2009, DAM (Documento de
Arrecadação Municipal), para recolhimento referente à Taxa
de Licença para Funcionamento de Comércio ou Atividade
Eventual ou Ambulante, obedecendo aos seguintes critérios:
I - Vias e Logradouros Públicos
a) Barracas na modalidade de Bares e Similares, com 2,0
x 4,0 m², ao valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).
b) Barracas na modalidade de Lanches e Drinks, com
5,0 x 10,0 m², ao valor de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais).
c) Barracas na modalidade de Artesanato, com 5,0 x 5,0
m², ao valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
II - Áreas Privadas:
a) Barracas na modalidade de Bares e Similares, com 2,0
x 4,0 m², cobrança conforme Tabela III da Lei Municipal nº.
706/2005.
b) Barracas na modalidade de Lanches e Drinks, com 5,0
x 10,0 m², cobrança conforme Tabela III da Lei Municipal nº.
706/2005.
c) Barracas na modalidade de Artesanato, com 5,0 x
5,0 m², cobrança conforme Tabela III da Lei Municipal nº.
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706/2005.
Parágrafo único - Competirá a Coordenadoria de Administração Tributária, Informar a Comissão Especial Organizadora do Carnaval de Barreiras / 2009, o recolhimento da Taxa
de Licença para Funcionamento de Comércio ou Atividade
Eventual ou Ambulante.
Art. 3º - O recolhimento da Taxa de Licença para Funcionamento de Comércio ou Atividade Eventual ou Ambulante,
deverão ser prestados exclusivamente perante as agências bancárias devidamente conveniadas.
Art. 4º - O presente Decreto entrará em vigor na data da
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal
DECRETO Nº 010, de 13 de Fevereiro de 2009.
“Dispõe sobre os níveis máximos de emissão sonora nos circuitos do “Carnaval de
Barreiras/2009”; institui regras de funcionamento das entidades carnavalescas e dá
outras providências”.
A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe conferem os Arts. 70 e 71 da lei Orgânica do
Município de Barreiras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e
seus incisos da mesma Lei,
Considerando a eventualidade dos festejos de momo;
Considerando também, a necessidade de estabelecer os
níveis máximos de som permitidos para a época do Carnaval
de Barreiras /2009, e outras Festas populares desta Cidade;
Considerando ainda, a necessidade de garantir a segurança, higiene, saúde, e bem estar da população durante a realização dos festejos do “Carnaval de Barreiras /2009”;
E Considerando o que dispõe o Art. 30 da Constituição
Federal, decreta:
Art.1º- A obrigatoriedade para todas as entidades carnavalescas de respeitar e fazer respeitar os níveis máximos de
emissão sonora permitidos no período, nos percursos e em
todo os locais onde serão realizados festejos do Carnaval de
Barreiras / 2009, desde as 17:00h do dia 19/02/2008, quinta-feira, até as 10:00h do dia 26/02/2008, quarta feira de
cinzas, sendo eles:
a) 85 db (oitenta e cinco decibéis) para clubes e casas de
show, medidos a distância de 5m (cinco metros) do limite do
imóvel onde se encontra a fonte emissora;
b) 85 db (oitenta e cinco decibéis) para bares e barracas,
medidos à 5m (cinco metros) de distância no limite do equipamento sonoro;
c) 100 db (cem decibéis) para palcos, medidos à 5m (cinco metros) de distância da casa de som;
d) 120 db (cento e vinte decibéis) para trios elétricos e
carros de som, medidos nas laterais à 5m (cinco metros) de
distância à altura de 1,50m ( um metro e meio) do solo.
Parágrafo 1º - Entende-se por entidade carnavalesca, para
efeito deste Decreto, os blocos, cordões, afoxés, trios elétri-
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cos, carros de som, clubes, bares, barracas, ambulantes ou
outros comércios que explorem atividades festivas, ou em funcionamento durante o período do Carnaval de Barreiras 2009.
Parágrafo 2º - As entidades que utilizem carro de som ou
trio elétrico deverão indicar prepostos para acompanharem a
fiscalização delegada pela Comissão Especial Organizadora
do Carnaval de Barreiras 2009.
Parágrafo 3º - É vedado a instalação de equipamento de
som em bares e barracas localizadas a menos de cem metros
de hospitais e casas de saúde.
Parágrafo 4º - Para garantir a proteção auditiva de todos
os que trabalham em blocos de trio, trios ou carro de som,
bem como dos seguranças de cordas, a entidade carnavalesca correspondente deverá oferecer aos seus trabalhadores
protetores auriculares internos do tipo “plug” de cordão.
Parágrafo 5º - Os trios elétricos e carros de som deverão
afixar nas laterais mensagem advertindo a necessidade dos foliões não permanecerem naquela área.
Art. 2º - Os limites estabelecidos no artigo anterior deverão ser também observados em todas as festas populares realizadas em logradouros públicos desta cidade, bem
como regularmente e de forma permanente, pelas casas que
explorem atividades comerciais do ramo de Shows, bares, restaurantes e similares, respeitando ainda o direito
de vizinhança.
Art. 3º- A Comissão Especial Organizadora do Carnaval
de Barreiras 2009 promoverá inspeção prévia e fiscalização
permanente junto a todas as entidades carnavalescas; realizando-as em parceria com outras entidades fiscalizadoras, a
exemplo do CREA, da Vigilância Sanitária e da Polícia Técnica, para garantir a segurança, higiene, saúde, e bem estar da
população durante a realização dos festejos do Carnaval de
Barreiras /2009;
Parágrafo 1º - É obrigatório o uso de extintores de incêndio em todos os trios, carros de som, bares e barracas
instaladas nos circuitos do Carnaval de Barreiras /2009.
Parágrafo 2º - É obrigatório o uso de utensílios descartáveis para o atendimento ao público nos bares e barracas instalados no circuito do Carnaval de Barreiras / 2009. Sendo
terminantemente proibido a venda, o porte ou o uso de todo
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e qualquer recipientes de vidro, a exemplo: de pratos, copos e
garrafas.
Parágrafo 3º - As instalações sanitárias dos carros de
apoio dos blocos e trios deverão garantir total segurança
contra vazamentos no percurso do Carnaval de Barreiras
/2009, sendo responsabilizado o bloco que der causa a infestação da via pública com dejetos sanitários, sujeitandoo ao pagamento de multa no mesmo valor previsto no artigo 4º; aplicando-se este valor em dobro para o caso de
reincidência.
Art.4º- Fica estabelecido o valor da multa de R$ 2.600,00
(dois mil e seiscentos reais), para o descumprimento dos limites estabelecidos no Art. 1º deste Decreto, por dia de inobservância.
Art. 5º- Os interessados em instalar camarotes ou outras estruturas para fins comerciais em áreas particulares,
nas proximidades do circuito do Carnaval de Barreiras /
2009, deverão solicitar o seu licenciamento junto a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, submetendose a inspeção e fiscalização de proteção e segurança instituída por este Decreto, sendo exigido inclusive a autorização do proprietário do imóvel e a adequação às regras do
Carnaval deste ano.
Art. 6º- Fica instituída área reservada e de ampla posição
visual, destinada a ocupação por pessoas portadoras de necessidades especiais e com mobilidade reduzida, devendo ser
garantido o acesso por rampas e a instalação de pelo menos
dois sanitários químicos apropriados à usuários de cadeira de
rodas.
Art. 7º- O presente Decreto entrará em vigor na data da
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS
CNPJ Nº 08.595.187/0001-25
COMUNICADO
A Comissão Especial de Licitação comunica que está realizando cadastramento e recadastramentode empresas para Registro no
CRC (Certificado de Registro Cadastral) 2009, no Setor de Licitação, com sede na Travessa Caribe nº 26 - Vila Dulce, nesta cidade de
Barreiras - BA, no horário das 8:30 às 11:30 horas.
Barreiras, 13 de Fevereiro de 2009

Mey Peres Montano
Presidente da Comissão Especial de Licitação

Barreiras - Bahia - edição 873, quinta-feira, 19 de fevereiro de 2009

ANO 4

8

